
O que fazer 
para minha 

jabuticabeira 
produzir mais 

frutos?
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Introdução

Nosso primeiro e-book com dicas para aumentar a 
frutificação de jabuticabeiras fez bastante sucesso! 
Isso nos motivou a fazer este segundo volume 
compilando mais informações tiradas da 
nossa série de vídeos.

Neste segundo e-book, você vai 
encontrar informações que vão 
desde a real importância 
da fertilização até a 
desmistificação de boatos 
que podem ser nocivos 
para a saúde da sua 
jabuticabeira. Também 
abordaremos o papel da 
luz do sol no desenvolvimento 
do pé de jabuticaba e na 
formação dos frutos

E caso você ainda não tenha lido o nosso primeiro 
e-book, faça o download clicando aqui e fique ainda 
mais preparado para fazer sua jabuticabeira gerar 
vários frutos deliciosos.
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Capítulo 1 
Fertilização

Quando você tem um bichinho de estimação, a 
alimentação dele deve ser feita com frequência, 
certo? E com a fertilização da sua jabuticabeira 
também não é diferente.

Ela deve ser realizada todo mês, não apenas uma vez 
por ano, como muitas pessoas dizem por aí. E você 
não precisa se preocupar com o tempo que isso vai 
levar, pois realizar a fertilização da sua jabuticabeira é 
um processo bem simples e que não leva mais do que 
5 minutos.
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Como fazer a fertilização 
Fertilização via solo

Antes de tudo, irrigue a sua árvore do mesmo jeito 
que você sempre faz. Depois, espalhe o fertilizante 
sobre toda área embaixo da copa da sua árvore. Por 
fim, jogue mais um pouco de água onde você colocou 
o fertilizante para dissolver ele e não correr o risco 
dele se espalhar com o vento. 

O fertilizante recomendado por nós para essa 
situação é o FORTH Frutas. Ele é um produto 100% 
solúvel, não oferece risco para animais e não possui 
contraindicações. A informação sobre a quantidade a 
ser usada você encontrará na embalagem do Forth 
Frutas.
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Fertilização foliar

Duas semanas após a fertilização via solo, deve ser 
feita a fertilização foliar e ela é ainda mais simples. 
Basta borrifar o fertilizante foliar - recomendamos o 
Fosway - nas folhas da copa da sua árvore.

Horários para fazer a fertilização

Com a fertilização via solo, não há restrições, você 
pode fazer ela em qualquer horário do dia. Já com a 
fertilização foliar a história é outra, o ideal é que ela 
seja realizada em horários que a luz do sol não esteja 
muito forte.
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Capítulo 2 
Luz solar

A luz solar desempenha um papel vital tanto no 
desenvolvimento da sua jabuticabeira quanto na 
produção de novos frutos. Quanto mais sol, melhor para 
a sua jabuticabeira, pois, é graças a ela que as plantas 
conseguem realizar a fotossíntese. Segundo alguns 
estudos, o ideal é que sua jabuticabeira receba pelo 
menos 3 horas de luz do sol por dia.
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O que é a fotossíntese?

A fotossíntese é um processo vital para a sobre vivência 
da sua jabuticabeira. Graças a clorofila, presente nas 
folhas e que funciona como uma espécie de painel solar 
natural, a luz é captada e usada durante a fotossíntese.

É isso que permite que as plantas peguem o gás 
carbônico presente no ar e transformem ele em energia 
para crescer, se desenvolver e, no caso das frutíferas, 
produzir novos frutos.

Então podemos dizer que para nós, humanos, a 
fotossíntese é duplamente vantajosa, afinal ela faz 
com que planta limpe o ar que respiramos e também 
produza frutos para saborearmos.
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Capítulo 3 

Mitos

Os boatos a respeito das jabuticabeiras sempre 
existiram, mas com a internet eles ganharam ainda 
mais força, já que podem se espalhar em massa e com 
mais facilidade. Neste capítulo iremos desmentir alguns 
deles.
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Seu eu machucar minha 
jabuticabeira, a produtividade dela 
vai aumentar? 
É possível que este mito seja um dos 
mais comuns quando estamos falando 
de frutificação de jabuticabeiras.

Talvez a produtividade de uma 
jabuticabeira até aumente se você 
ferir ela, já que a árvore se sentirá 
ameaçada e entenderá que pode 
morrer a qualquer momento, logo, ela 
produzirá mais frutos na esperança 
de espalhar mais descendentes. No 
entanto, fazer isso é correr o risco de 
perder a jabuticabeira, já que ela pode 
não resistir a esse gasto energético 
intenso.

Não caia nessa, os únicos fatores que 
influenciam na produção de frutos 
da sua jabuticabeira é ela ter idade 
o suficiente, ser bem irrigada e bem 
fertilizada.
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É preciso ter mais de uma jabuticabeira para que 
ela produza muitos frutos? 
Outro boato bastante comum. A resposta é não, 
as flores das jabuticabeiras são hermafroditas e 
possuem a capacidade de se auto-polinizar. Portanto, 
é possível ter muitas jabuticabas com apenas uma 
árvore.

A jabuticabeira deve ser plantada virada para o 
norte? 
Esse é ainda mais fácil de desmentir. Se nem lado a 
jabuticabeira tem, como é possível plantar ela virada 
para o norte? O único cuidado que você deve tomar é 
plantar ela num lugar que pegue bastante sol, como 
explicamos no capítulo anterior.
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